
 

Olympijský festival Peking 2022, Štrbské pleso 
- 

Večerná bežkárska korida  
 

 
Pokyny a základné informácie 
 
Hlavný organizátor: Slovenský olympijský a športový výbor 
 
Termín: 11.02.2022 
 
Miesto: Areál bežeckého lyžovania Štrbské Pleso, Slovenská republika  
   
Čas pretekov: 16:00 hod. 
 
Štart behu:  
16:00 večerná stíhačka na 4km - ŠTART C, kvalifikácia Ženy  
bežecký okruh: Šprintérska trať 1 km – osvetlený okruh, 4x1km (štart/cieľ – Areál bežeckého lyžovania) 
16:20 večerná stíhačka na 4km - ŠTART A, kvalifikácia Muži 
16:40 večerná stíhačka na 4km - ŠTART B, kvalifikácia Muži 
17:00 Finále večernej stíhačky Ženy na 4km*   
17:30 Finále večernej stíhačky Muži na 4km*   
 
*V prípade nízkeho počtu štartujúcich prebehne priamo finále o 16:00, samostatne muži a samostatne ženy a 
preteká sa na 8 kôl (6 x 1 km).  
 
Pravidlá večernej stíhačky: 
Hromadný štart, pričom pretekári súťažia na bežeckom okruhu, kde stíhajú prvého pretekára. Preteky končia v 
momente, kedy prvý pretekár absolvuje 4 kolá (4 x 1 km), resp. pretne cieľovú pásku. Limit pretekárov pre 
kvalifikácie je 50 pretekárov štart A, 50 pretekárov štart B, 50 pretekárok štart C. Do finále následne postupuje 
najrýchlejších 10 pretekárov zo štartu A a 10 pretekárov zo štartu B a u žien postupuje do finále 20 pretekárok 
zo štartu C.  Finálovú stíhačku teda absolvuje 20 pretekárov a 20 pretekárok na 4 kolá (4 x 1 km). V prípade 
nízkeho počtu štartujúcich prebehne priamo finále, kedy sa preteká na 8 kôl (6 x 1 km). 
  
Trať: 1 km 
 
Účastnícky limit: 200 účastníkov (rozdelených po 50 účastníkov/štart) 
 
Pravidlá: spôsob behu voľný, preteká sa podľa pravidiel ZSL a týchto propozícií 
 
Hlavní funkcionári: 
Riaditeľ podujatia: Dag Bělak  
Športový riaditeľ podujatia: Tomáš Willwéber 
Hlavný rozhodca: Tomáš Gemza 
  
Prihlasovanie:  

 on-line do 10.02.2022 prostredníctvom webu https://www.olympic.sk/festival;  

 osobne v piatok 11.02.2022 od 13:00 do 15:30 hod. na Štrbskom Plese (ak nebude naplnený účastnícky 
limit) 

K prezentácií je je pohrebné priniesť vytlačiť, vyplniť vyhlásenie o zdravotnom stave a priniesť na prezentáciu 
k prevzatiu štartového balíka. Nájdete na https://www.olympic.sk/festival 
  
Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej 
listine. Ak nie, kontaktujte info@vos-tpk.sk.  
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Prezentácia a  vyzdvihnutie si štartových čísiel: na Štrbskom Plese (Registračný stan na námestí MS 1970) 
osobne v piatok 11.2.2022 od 13:00 do 15:30 hod. 
Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia 
https://www.olympic.sk/festival 
 
Kategórie: 
Muži – bez ohľadu na vek, od 16 rokov (rok na rodenia 2006 a skôr) 
Ženy – bez ohľadu na vek, od 16 rokov (rok na rodenia 2006 a skôr) 
 
Vekový limit: štart pretekárov mladších ako 18 rokov na rezkej a rezkej nočnej bežke bude povolený len na  

základe písomného súhlasu zákonného zástupcu. Zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť 
za pretekára. 

 
Preteky budú prebiehať v režime OP pre osoby staršie ako 18 rokov a v režime OTP pre osoby do 18 rokov veku 
v kapacite maximálne 100 osôb. Organizácia pretekov sa môžu meniť a budú závisieť od aktuálne platných 
nariadení UVZ SR.   
 
Štartovné:  
0€  
 
Poistenie: 
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné 
zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku 
alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na 
vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. 
Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu. 
 
Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí 
štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné 
poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to 
ani v prípade, ak má zaplatené štartovné 
 
Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom 
počas prezentácie. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. 
 
Meranie časov: 
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip netvorí súčasť štartového čísla/dresu a pretekár 
ho získa pri prezentácií, pri výstupe z koridoru sa čip vracia!!! 
 
Výsledky: 
Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na 
https://www.olympic.sk/festival Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa oficiálneho času 
(čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo  výsledkovej listine bude aj informatívny údaj 
o dosiahnutom čistom (neoficiálnom) čase. 
 
Protesty:  
Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie 
proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 
minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. 
 
Vecné ceny: 
Prví traja muži a prvé tri ženy získajú vecné ceny. 
 
Šatne a úschovňa: 
Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne. 
 
WC: 
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WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne. 
 
Zdravotná služba: 
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba. 
 
Organizátor Slovenský olympijský a športový výbor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a 
bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Slovenský 
olympijský a športový výbor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej 
z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, 
nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred 
nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. 
 
Kontakt: Slovenský olympijský a športový výbor, Junácka 6,831 04 Bratislava  
 
Informácie: 
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na https://www.olympic.sk/festival.  
 
Kontakt: Telefón: 00421/904 404 638 
e-mail: registracia@becool.sk 

 
Tešíme sa na Vás !!! 
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